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If you look hard out in the world, you 

might see the nest of a Red-tailed Hawk 

high up on a cliff, 

or high up on a tall tree, or, if there are no 

trees, at the very top a tall cactus. 

ந�ஙககஉன்வபபவக்இநத்உஉைக்
க ்வதத�ளகெவ்வலதவன்
சிகப்்  வல்உைடய் ம்
க�ைக்
 ம்மைஉசசிகரததின்
உசசியவேஉேயவ் ம்உயரமவ்்
மரததின்உசசியவேஉேயவ்அலஉல்
அபபப்மரஙகக்ளல ்இலைஉ்
என்வல்உயரமவ்்
ககெவசெசபயவன்உசசியவேஉேயவ்
பவள்க்ப� .



Hawks like a tall perch, so they can see 

what is happening down below. 

Nothing escapes the eye of a Redtail, 

not even a tiny hurrying, scurrying 

mouse.

க��கக்எபேபவல ்
உயரமவ்்இடதைதேய்
 வம ்கின்்்அபேபவலதவன்
கீேழ்என்்நட்கி்ல்எனஎ்
பவள்க்ப� ்அநத்
சிகப் வல்ப்ை யவன்
க்கக்�்எலஎ ்
தப் திலைஉ்ே க்ே கமவக்
கததி்ெகவ்ா்்ா ்
மிகசசி்ிய்எஉி் ட்
அத்வடமிமநல்தப் திலைஉ.்



This Redtail has just caught a mouse in 

the countryside below.

அநத்சிகப் வல்க��்

சறஎ்ன்தவன்நகர்

ெ ெவப்்ததில்கீழிமநல் ம்

�்ெடஉிைய் பவபதலகெல.



But look – there are skyscrapers all around. 

And what building is the Redtail headed for. 

It’s the Metropolitan Museum of Art. 

The Metropolitan Museum is in Central Park. 

And Central Park is in New York City. This 

Redtail is a city slicker!

ர்வல்பவமஙகக்அநத்நக ல்
 வ்ெதவா ்கடபடஙகக்பஉ்
நிை்நலகெ்்அதில;எநத்
கடபடதல்�்இநத்சிகப் வல்
ெசலஉதெதவடங�கி்ல்எனஎ்
பவளததவல்அநத்ெபமநக ன்கைஉ்
அமஙகவடசியக ்உகெ்கடபட ்
ெபமநக னகைஉஅமஙகவடசியக ்
மததிய்�ஙகவ வல்உகெல.்
மததியப�ஙகவ்
நி�யவள்் ெபமநக ல்உகெல.்
இநத்சிகப் வல்க��் ம்
நகர வசி.



The lady hawk waits for the Redtail. He 

offers her his gift. 

She takes it. And eats it. 

 ம்ெப்்க��்அநத்
சிகப் வல்க�்�்கவக்
கவததிமநதல்அநத்ெப்்
க�கிற�்�்ெடஉிைய்த்ல்
ப சவக் ெகவாததல.



She would rather have a mouse to eat 

than anything else. The hawks become 

mates, and soar high into the sky. 

மற்்எைத� ் வட்அதற�்

�்ெடஉிகைெ்சவபபவட்

பவப்� .்அநத்க��கக்

இைணயவக்மவ்ி் வ்ததின்

உயேர்உயேர்ப்நத்.



The two Redtails break twigs, just the 

right length, to build a nest.

அநத்
இர்ா் சிகப் வல் ப்ை 
கக ் ா்கடா தறகவக்
ச யவ்்
ந�ெ்கெ் �சசிகைெ்
்பதத்.



They bring each twig to the 

window top guarded by angels –

back and forth, back and forth, and 

over and over – until the nest is 

built. Spikes for keeping pigeon’s 

away hold the twigs secure. 

அநத்�சசிகைெ்ேத ைத்
ெபவ ைமககடன்இமநத்
அநத்ஜன்உின்
ேமல்்ததில்்ன  ்
பவன மவக்மவ்ி்மவ்ி்
அா்கி்்அநத் ா்கடப்
்ப�  ைர்ேமம்ேமம ்
ை தத்்மற்்
ப்ை கெவடமிமநல்
கவபபதற� ்�சசிகைெ்
தவஙகிபபவபபபதற� ்
்றகைெ்ை தத்.



Below on the ground, bird-watchers 

have spotted the two hawks that 

they had named Pale Male and Lola. 

Look! They are nesting again at the 

penthouse on Fifth Avenue. 

கீேழ்தைரயவல்ப்ை ்
ரள உளகக்அநத்இர்ா்
க�ைக� ்
க்ட வடட்ள் ேபல் ேமல(
ெ ெவள்ர்)்  எனஎ ்
ேஉவஉவ்எனஎ ்
ெபய டட்ள்அேதவ்பவள்
ஐநதவ ல்நிழறசவைஉயவல்
உகெ்ெபனட்டஎசில்
மஎபப� ்அை ் ா்
கடாகி்கின்்.



Lola settles into their home, as 

Pale Male flies back and forth, 

back and forth bringing 

provisions for the 

mother-to-be.

ேஉவஉவ் டா்
 �டபேஉேய்
தஙகி வடடல்
ேபல் ேமல(ெ ெவள்
ர்)
திம பததிம ப்
ப்நலேபவா்  நலெகவ
்பமநதல்அ மவ வக்
ேபவகி் க்�்
ே ்பய்சமவனகைெ்
ெகவ்ா்
 நலெகவ்பமநதல்



Evidence of Lola’s meals falls 

to the balcony below. The 

people living there are not 

happy about it!

ேஉவஉவ்சவபபவடட்
உணஎ்எசசஙகக்கீேழ்
பவலக்வயவல்
 வழதெதவடஙகி்.
அல்கீேழ்
�பயவமபப ளகக்�்
மகிழசசிைய்
தர வலைஉ.



As spring blossoms appear on the trees, 

Pale Male and Lola perch on the edge of 

their nest – moving up and down, up and 

down dropping food in. Are baby chicks 

hidden there?
 சநதகவஉ ்மரஙகெவல்
மஉரதெதவடஙகியேபவல்
ேபல் ேமல(ெ ெவள்ர்) ்
ேஉவஉவஎ ் டபன் வெவ பவல்
நினஎெகவ்ா்ேமம ்கீ�மவக்
நகளநலெகவ்ேட்உணஎகைெ்
கீேழ்ேபவடா்ெகவ்பமநத்்
அங�்
மை் வல்இம்கின்்
�ஞ�கக்கவ்்உண வக!



Yes! At last the chicks peek out 

– all downy soft like dandelions. 

And below the watchers cheer. 
ரமவ ் கைடசியவக.்கெ
ஙகி்கீைர் லெவள்  வா ல்
ேபவனஎ் மிக்மிக்
மிமல வ்் சி்�ககடன்
�ஞ�கக் ெமலஉ் எடபபபவ
ளதத்்கீேழ்
ப்ை ்ரள உளகக்
உறசவக் �ரல்எ�பபவ்ள.



Mama and Papa stay busy – back and 

forth, back and forth – bringing food 

for their two hungry chicks.

பசி�டன்இம்� ்
�ஞ�கக்�் உணஎ்
ெகவ்ா ம தறகவக்அ மவ,
அபபவ்ப்ை கக்ேபவ ல ்
 ம ல ,்ேபவ ல ்
 ம ல ்எனஎ்
் ்ரமவக்இமநத்.



When the blossoms give way to 

leaves, the fledglings – fuzzy chicks no 

more – practice using their wings. Flit 

flap, flit flap, flit flap – they want to 

fly!

மரஙகெவல்�்கக்மை்நல்
இைஉகக்லெவள் வடட்
ெபவ�ல்  தறேபவல்அை ்
சிஎ்ப்ை கக்.இன  ்
 ்ண ் ரபெப்வத்
�ஞ�கக்அலஉ்அை ்
.தஙகெல்இ்�கக்ெகவ்ா்
படா்பட்,்படா்பட்,்பட்பட்-்
எனஎ்ப்பபதற�்்யனஎ்
ெகவ்பமநத்்



At last the fledglings are ready. 

They perch on the edge of the 

nest for a long, long time. And 

then – flit flap, flit flat – they lift 

off into the air. Will they fall?

இஎதியவல்அை ்
தயவரவகி வடட்்்.்
�ம வ்க டபன்
 வெவ பவற�்�்  நல்
ெ �ேநர ்
அமரதெதவடஙகி்்
ெ �ேநர ்ெ �ேநர ்
பவ்�்படா்பட்
படா்பட்எனஎ் வ்ததின்
ேமேஉ்எ� பவ்்.்
 வ�நல வாேமவ்!



No! The fledglings land safely on 

nearby buildings. Happy watchers 

applaud. 

இலைஉ!்அநத்
சிஎ் ப்ை கக்ப்கததில்
உகெ்கடபடஙகெவன்ேமல்
பததிரமவக்தைர்இ்ஙகி்்
அைத்
பவளதல்ெகவ்பமநத் ப்
ை ்ரள உளகக்ைகததடப்
மகிழநத்ள.



The young birds fly from ledge to ledge 

– the buildings like trees, the ledges like 

branches. Pale Male shows them how 

to flap and glide. 

அநத்சிஎ்ப்ை கக்
கடபடஙகெவன் வெவ பவஉிமநல்
 வெவ ் ைர்ப்நத்்அநத்
கடபடஙகக்எலஉவ ்மரஙகக்
ேபவஉஎ ்� ள் வெவ ்கக்
எலஉவ ்மர்கிைெகக்
ேபவஉஎ ்
ப்நத்் ேபல் ேமல(ெ ெவள்
ர்)்சி்கபதல்ப்நல்
எபபப் மிதபபல்எனஎ்
கவடபயல.



Soon the fledglings fly over the traffic on 

Fifth Avenue to Central Park. Mama and 

Papa teach their young birds to hunt. 

Mice and rats are tastiest, but a plump 

pigeon will do nicely. 

ெ � வைர வல்அநத்
சிஎப்ை கக்ேபவ்� ரதல்
ெந சம்�்ேமேஉ்
ப்்� தி்ன்ெபற்்்.்
ஐநதவ ல் நிழறசவைஉயவஉிமந
ல்மததிய�ஙகவ ைர்ப்நத்்
.அ மவ்,அபபவ்ப்ை கக்
இெ�கக்�்
எபபப்ே டைடயவா ல்எனஎ்
கறஎ்ெகவாதத்.்எஉிகக ்
�்ெடஉிகக ்
�ை யவ்்உண வயவ்்அநத்
ெகவ�ெகவ�் ப்ை கக்�்
அல்நன்வகே ் நதல.



The Redtails hunt, glide, soar, 

and dive all day, and then at 

twilight return to their home on 

high. By now the hawk family is 

famous. 

அநத்சிகப் வலகக்
ே டைடயவப்்,கவற்ில்
மிதநத்்தைஉ்கீேழ்
ப்நத்்அநதி்ேநரததில்
உயேர்உகெ்த ்
 �டபற�்திம பவ்.்
தறேபவல்அநத்
க��்�ா ப ்
பவரபஉமவகி வடடல.



But not everyone loves the hawks. On a 

cold, rainy day in December – when no 

one is watching – the apartment people 

install a window washer platform near 

the empty winter nest. 

ர்வல்எலேஉவம ்
க��கைெ் வம் ல்
இலைஉேய்பச பள்மவத ் ம்
�ெவரவ்்மைழநவெவல்யவம ்
பவள்கவத்ேநரததில்அநத்
�பயவமப் வசிகக்
�ெவளகவஉததில் கவஉியவக் இம
நத் � வ் டபற�் அமகில்
ஜன்லகக்�தத ்
ெசா தறகவ்் ேமைடைய்
அைமததவளகக.் 



Workers stuff all four hundred pounds of 

the carefully gathered sticks, twigs, and 

bits of bark into big plastic bags – even the 

pigeon spikes that supported the nest. 

The apartment people are happy. 

No more falling bones. 

No more mess!
ே ைஉயவடகக்நவ எ் பஎ்ட்
எைட்�்�பைபகைெ்
அகற்ி்ள.் மிகஎ ்
அ்கை்ேயவா்ேசக ்கபபடட்
�சசிகக்,்மிஉவளகக்மரபபடைட்
ல்ாகக்ெகவ்ட்அநத்
நவ எ்பஎ்ட்எைட்
�பைபைய்பவெவாப்்ைபகெவல்
ேசக தத்ள்அநத்
�ம வ் டைட்
தவஙகிெகவ்பமநத்்ரவ் வரடப்
 ள்க பவகைெ� ்
 வடாை ்க வலைஉ்.்
�பயவமப் வசிகக்மகிழிநத்ள்
.இ்வ்எம ்்ல்ாகக்சித்ி்
எநத்�ழபப் ்ளறபடவல.்



By morning everyone knows what 

happened. Newspapers, TV and 

radio all tell the story of the stolen 

nest on Fifth Avenue.

என்்நடநதல்என்்
ெசாதி்கவைஉயவல்
எலேஉவம்� ்
ெத நல வடடல்.
ெசாதிததவககக்,ப வ்
,மறஎ ்ேரபேயவ்எலஉவ ்
ஐநதவ ல்நிழறசவைஉயவல்
திமடபபடா வடட்
�ம வ் டைட் பற்ிேய்
ேபசி்.



The next day watchers gather at the 

building. Each day more bird lovers 

come until the crowd grows to 

hundreds. 

அாதத்நவக்ப்ை ்
ரள உளகக்கடடபடதல்�்
அமகில் ப வடட்ள்
 வெ வம்நவக ்ேமம ்
நிை்ய்ப்ை ்
ேநசிபபவெளகக் நத்ள்
�றஎ்கண்்கவ் ள்
ேசளநல வடட்ள.



The apartment people are in a 

huff about the crowds. So 

finally they meet the watchers 

to discuss the situation. 

�பயவமப் வசிகக்�்
அநத் டட ்இமபபல்
எ சசசடபயல்எ்ே ்
்ப வக்ப்ை ்
ரள உளகைெ்
சநதிதத்ள..



Ah, victory! The watchers convince 

the apartment people to let the 

hawks build a new nest. A cheer 

goes up when the spikes are 

replaced. 

ரடவ் ெ ற்ி்.்அநத்
ப்ை கக் ம்்திய் ா்
கடப்ெகவகெ்
�பயவமப்் வசிகைெ்
ப்ை ரள உளகக்
ச மதி்கை தத்ள்
ப்ை  வரடப்க பவகக்
அகற்பபடடேபவல்மகிழசசி்
ரர வர ்உசசதைத்
ெதவடடல.



The fledglings have grown up and gone, but 

Pale Male and Lola begin gathering twigs for 

their new nest – back and forth, back and 

forth. ..

சி்ிய்ப்ை கக் ெளநதபவன்

ெசனஎ் வடட்்ர்வல்

ேபல் ேமம ்(ெ ெவள்ர்)்

ேஉவஉவஎ ்தமல்அாதத் ா்

கடா தறகவக்ெசப்

மிெவளகைெ்ேசக ்க்

ெதவடஙகி்்ேபவ ல ்

 ம ல ்,ேபவ ல ் ம ல ்

ெதவடளநத்.



Because even the Red-tailed 

Hawks living atop a tall 

building, high above the traffic 

and crowds of New York City, 

there’s no nest like home. 

அநத்சிகப்் வல்
க��கக்�்
நி�யவள்கின் ம்
உயளநத்கடபடததின்
உசசியவல் ா்
கடப்ெகவக ைத் வட்
சி்நத் �ா்
இம்கபேபவ திலைஉ.





கதவசி ய ன்�்ிப்்

ேபல் ேமல(ெ ெவள்ர்)்அத ைடய் வததியவசமவ்்நி் ்கவரணமவக்
சிகப் வல்க��்எனஎ்ெபய டபபடட்ப்ை ்.்்தன்தஉில்1991்தவன்

நி�யவள்கில்கவணபபடடல்.்அநத்ேஜவபகக்1993யவல்தவன்
மததிய�ஙகவ வன்927,்ஐநதவ ல்

நிழற்சவைஉயவல்உகெ்12்மவப்�பயவமபபவன்ேமல்பஉ்
ேதவல வகக்்�பபவனதவன் ாகடா ்்யறசியவல்ெ ற்ிெபற்்் ம்
சிகப் வல்க��்மனடவடட்வல் ா்கடா ல்அலதவன்்தன்ை்்

எ்ே ்ப்ை ்ரள உளகக்அநத்ப்ை யவன் வெ வம்அைசஎகைெ� ்
பதிஎெசா தில்தஙகக்க ்தைத்ெசமததி்ள்அநத்கவஉகடடததில்
ேபல் ேமல(ெ ெவள்ர்)்பஉ்ேஜவபககடன்இைணநதல்.்்தஉில்உவ்

,சவ்ெகவேஉட,்,ப்்மறஎ ்ேஉவஉவ்.்1995உிமநல் இல ைர்25்�ஞ�கைெ்
உம வ்கியல்7/12/2004உில் 8்அப்அகஉ ்ெகவ்ட்அநத் டைட� ்

ப்ை  வரடப்க மிகைெ� ்அப்்பபாததியல் எலஉவ்இடததிம ்ப்ை ்
ரள உளகைெ� ்ெகவதிபபைடயசெசாதல்.�்ிபபவக்நி�யவள்்சிடபயவல்

அ ளகக்ெதவடளநத்ேபவரவடடஙகெவன்்உமவக் உி�எததியதன்
கவரணமவக்�பயவமப்் வசிகெவன்அைமப்்ேபசிச�் வளதைத்
நடததியதில் க பவகக்ம ்ா ்ை ்கபபா தில்்பநதல்

ேபல் ேமல(ெ ெவள்ர்)� ்ேஉவேஉவஎ ் ா்கடா தறகவக்2006் சநத்
கவஉததில்ம ்ா ்

திம பவ்்.அநத்க��கக்இனஎ ்அங�் சி்கின்்்அ ளகக்மறே்வம்
கடபடதல்�்மவ்ி் ெசன்வம ்நி�யவள்்நக ல்இமநலெகவ்ா்

நி�யவள்்ப்ை ்�ஞ�கைெ் ெளபபைத்ெதவடள வளகக்என்்ந பவ்ைக்
உகெல்.
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	   கதாசிரியரின் குறிப்பு ��பேல்  மேல்(வெளிர் ஆண்) அதனுடைய வித்தியாசமான நிறம் காரணமாக சிகப்புவால் கழுகு என்று பெயரிடப்பட்ட பறவை . முதன்முதலில் 1991 தான் நியூயார்க்கில் காணப்பட்டது . அந்த ஜோடிகள் 1993யில் தான் மத்தியபூங்காவின் 927, ஐந்தாவது �நிழற் சாலையில் உள்ள 12 மாடி குடியிருப்பின் மேல் பல தோல்விகளுக்க்குப்பின்தான் கூடுகட்டும் முயற்சியில் வெற்றிபெற்றன ஒரு சிகப்புவால் கழுகு மன்ஹாட்டனில் கூடு கட்டுவது அதுதான் முதன்முறை �எனவே பறவை ஆர்வலர்கள் அந்த பறவையின் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் �பதிவுசெய்வதில் தங்கள் கவனத்தை செலுத்தினர் அந்த காலகட்டத்தில் பேல்  மேல்(வெளிர் ஆண்) பல ஜோடிகளுடன் இணைந்தது . முதலில் லவ் ,சாக்கொலேட், ,ப்ளூ மற்றும் லோலா . 1995லிருந்து  இதுவரை 25 குஞ்சுகளை உருவாக்கியது 7/12/2004லில்  8 அடி அகலம் கொண்ட அந்த கூட்டையும் பறவைவிரட்டி கம்மிகளையும் அப்புறப்படுத்தியது  எல்லா இடத்திலும் பறவை ஆர்வலர்களையும் கொதிப்படையச்செய்தது .குறிப்பாக நியூயார்க் சிட்டியில் �அவர்கள் தொடர்ந்த போராட்டங்களின் மூலமாக வலியுறுத்தியதன் காரணமாக குடியிருப்பு வாசிகளின் அமைப்பு பேசிச்சு வார்த்தை நடத்தியதில்  கம்பிகள் மீண்டும் வைக்கப்படுவதில் முடிந்தது பேல்  மேல்(வெளிர் ஆண்)யும் லோலோவும் கூடு கட்டுவதற்காக 2006 வசந்த காலத்தில் மீண்டும் �திரும்பின .அந்த கழுகுகள் இன்றும் அங்கு வசிக்கின்றன அவர்கள் மற்றோரு �கட்டிடத்துக்கு மாறி  சென்றாலும் நியூயார்க் நகரில் இருந்துகொண்டு �நியூயார்க் பறவை குஞ்சுகளை வளர்ப்பதை தொடர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை �உள்ளது .��
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